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হফহভল্লাহয যাভাহনয যাীভ 

ভগ্র হফদেয ভুহরভ বাআদয়যা- 
 অারাভু অরাআকুভ য়া যাভাতুল্লাহ য়া ফাযাকাতু।  

াভদ  ারাদতয য: 

ম্প্রহত াভা ছনতৃত্ব ‚াধাযণ ভূরনীহত‛ নাদভ একহি নতুন নহথ প্রকা কদযদে। এখাদন অহভ তায হফস্তাহযত অদরাচনায় না হগদয় 

এ ধযদণয হদক-হনদদেনায ছপ্রহিদত হপহরহস্তদন অন্ন হফদ ম্পদকে হকেু অদরাকাত কযায আচ্ছা কদযহে। 

াভা ছনতৃত্ব তাদদয দহরর-দস্তাদফজ, নযানয প্রকানা  হফফৃহতদত দাহফ কদয অদে ছম, াভা দচ্ছ একহি আরাভী অদদারন 

এফং তায রিয আরাভ। হকন্তু তযান্ত হযতাদয হফলয় দচ্ছ: তাদদয ফস্থান  কভেকাদেয াদথ দাহফয ছকান হভর ছনআ। ফযং 

মূ্পণে বফযীতয হফদযভান। ুতযাং এিা হকবাদফ দত াদয ছম, ছকাথা আরাভী অদদারদনয হস্তত্ব থাকদফ থফা তায রিয 

দাফী কযা দফ আরাভ অয ানফযাফস্থা দফ আরাদভয হফযীত হকেু হদদয়? নাহক যীয়ত হফীন আরাদভয হস্তত্ব যদয়দে? 

থফা আরাভী যীয়তদক ফাদ হদদত নয ছকান যীয়ত নাহমর দয়দে?! 

ভান অল্লা তা‘অরা হক হফত্র কুযঅদন আযাদ কদযনহন ছম, 

نَ ُهْم ُُثى اَل َيَُِدواْ ِِف أَنُفِسِهْم َحَرًجا ّمِّى  ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ ََ َوُيَسُِّمواْ ﴿َفاَل َوَربَِّك الَ يُ ْؤِمُنوَن َحَّتىَ ُُيَكِّ  َتْسُِيًما﴾.ا َيَتْي

থোৎ ‚হকন্তু না, ছতাভায প্রহতারদকয থ! তাযা ভু‘হভন দফ না মতিণ মেন্ত তাযা তাদদয হনদজদদয হফফাদ-হফম্বাদদয হফচায 

বায ছতাভায উয েণ না কদয; তঃয ছতাভায হদ্ধান্ত ম্বদে তাদদয ভদন ছকান হিধা না থাদক এফং ফোন্তঃকযদণ তা ছভদন 

ছনয়।‛ (ূযা হনা,৬৫) 

এভন ংগঠদনয হস্তত্ব হকবাদফ ম্ভফ মাযা হনদজদদয ম্পদকে ‘আরাভী ভুরযদফাদধ হফোী  রিযস্থর আরাভ দাহফ কদয থচ 

তায যাজননহতক ফুযদযা প্রধান এ কথা ছঘালণা কযদত াদয ছম,  ছচচহনয়া যাহয়ায বযন্তযীণ আুয? াভা ছনতৃত্ব হক কাদযা এআ 

ছঘালণা ছভদন কদয ছনদফ ছম, হপহরহস্তন আযাদয়র এয বযন্তযীণ হফলয়? 

এভন দদরয হস্তত্ব হক কদয দত াদয মাযা হনদজদদযদক আরাভী ভূরযদফাদধ হফোী এফং রিযস্থর আরাভ ফদর দাফী কদয 

অফায এিা ছভদন ছনয় ছম, ধভেহনযদি হপহরহস্তন ভুহি ংস্থা (হএর) এয নদ হপহরহস্তহনদদয জাতীয় কাঠাদভা দফ? অভাদদয 

হপহরহস্তহন ভুহরভ বাআদয়যা হক স্বীকায কদয হনদফন ছম, ধভেহনযদিতা তাদদয জনয জাতীয় কাঠাদভা দফ? াভা ছনতৃত্ব দাহফ কদয  

 



ফিফিফিনঃ  প্রতারকদের হাদত ছেদে ছেয়া যায় না                    -াআখ অআভান অম-মায়াহযী াহপমাহুল্লা 

 
4 

বিজয়ী উম্মাহর প্র বি সং বিপ্ত িািতা  
 

থাদক ছম, তাযা াগয ছথদক নদী মেন্ত হপহরহস্তদনয ছকান ং ছেদে ছদদফ না। হকন্তু তযন্ত হযতাদয হফলয়: তাদদয ফস্থান  

কভেকাদেয াদথ দাহফয ছকান হভর ছনআ।  

ছখাদন হক এভন ছকান ংগঠন দত াদয মাযা খে হপহরহস্তদনয হস্তদত্ব হফোী অফায হধকাং হপহরহস্তদনয হফদেতা 

গাদ্দাযদদযদক গ্রণ কদয হনদফন ছমন তাযা এয ছনতা দত াদয এফং এ কথায ছঘালণা কযদত াদয ছম, তাযা তায দমাদ্ধা 

বাআ? ভক্কায় ফদ হপহরহস্তন ংোন্ত অন্তজোহতক কর হদ্ধান্ত গ্রণ কযা দফ অয অদরাচক হাদফ হপহরহস্তদনয হফদেতা, 

গাদ্দায, ভাভুদ অব্বাদক হনধোযণ কদয তায অদদ-হনদলধ ছকান খে হপহরহস্তদনয প্রফিা ংগঠন হক ছভদন হনদত াদয? খে 

হপহরহস্তদনয দাফীদায ংগঠন ােয অআদনয প্রহত একাত্মতা ছালণ কযদত াদয হকবাদফ? খে হপহরহস্তদনয দাফীদায এভন 

ংগঠদনয হস্তত্ব হকবাদফ ম্ভফ মায ফুযদযা প্রধান জাহতংদঘ ভাভুদ অব্বাদয ‘আযাআদরয াাাহ াহন্তদত াফস্থানকাযী 

একহি হপহরহস্তন যাষ্ট্র’ প্রহতষ্ঠায অফানদক ভথেন জাহনদয় হফফৃহত প্রদান কদয?  

ঐকযফদ্ধ হপহরহস্তদনয দাফীদায এভন ংগঠদনয হস্তত্ব হকবাদফ থাকদত াদয মাযা অন্তজোহতক অআদনয প্রহত শ্রদ্ধযাীর দফ এফং 

তা নুযণ কদয মাদফ। অফায ছ অআন নুমায়ী ১৯৬৭ াদরয ীভাদযখায হপহরহস্তন যাষ্ট্র গঠন কাভনা কযদফ? অন্তজোহতক 

অআন ছম আযাআরদক জাহতংদঘয বফধ দযযাষ্ট্র হাদফ স্বীকৃহত প্রদান কদয এফং এয ীভানা যিা কযা ফাধযতাভুরক ভদন কদয 

ছিা হক অভযা বুদর ছগহে?  

াভা ছনতৃদত্বয নহথ অন্তজোহতক অআদনয াদথ ঙ্গহতূণে ছম যাষ্ট্র হচত্রাহয়ত কদযদে ছিা একহদদক ছমভন আযাআদরয াদথ 

ম্পকেদক স্বীকায কদয, যহদদক হপহরহস্তদনয হফদেতা গাদ্দাদযয াদথ হভদর জাতীয় ঐকযভদতযয যকায কাভনা কদয। 

হধকাং হপহরহস্তহনদক াযাদনা ফযহতত এভন যাষ্ট্র কল্পনাতীত। 

দরা চুহিয তে, হনয়ভাফরী  ফাধযফাধকতা ছভদন হযচাহরত ংগঠন হকবাদফ হনদজদদযদক খে হপহরহস্তদনয দাফীদায হাদফ 

প্রকা কযদত াদয? াভা ছনতৃত্ব এদিদত্র তযন্ত িন্দ্বূণে একহি নীহত ফরম্বন কদযদে। তাযা তাদদয জনগদণয াভদন, 

অযফফাী, ভুহরভ এফং হফেফাীয াভদন ছঘালণা কদযদে ছম, তাযা দরা চুহিদক প্রতযাখযান কদযদে। হকন্তু তাযা ছস্বচ্ছায়  

অগ্রবদয ছআ নদেভাদতআ ডুফ হদদয়দে। পদর তাযা এয উয হবহি কদযআ হনফোচদন ংগ্রণ কদযদে। এভহনবাদফ তায অআন 

হযলদ, যকায, ভন্ত্রণারয় এফং নযানয কর ঙ্গদন ংগ্রণ কদযদে। ফযং তাযা এিাদক হপহরহস্তহন জনগদণয প্রহতহনহধত্বকাযী 

একহি বফধ প্রান হাদফ স্বীকৃহত হদদয় হদর। াাাহ তাযা তায ছপ্রহদডন্টদক হপহরহস্তহনদদয বফধ ছপ্রহদডন্ট হাদফ স্বীকৃহত 

হদদয় হদর। অদযা একধা এহগদয় তাযা তাদক হপহরহস্তহনদদয ি দয় অদরাচনা কযায হধকায হদদয় হদর। এভহনবাদফ মখন 

ছ ছপ্রহদডন্ট জাহতংদঘ আযাদয়র যাদষ্ট্রয বফধতায স্বীকৃহত হদদয়হের, তখন তাযা তাদক ভথেন জাহনদয়দে।  
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ুতযাং এহি একহি খুফ যস্পযহফদযাধী ফস্থান ছম, ফাহতরদক প্রতযাখযান কযা দফ এফং একআ ভদয় কাল্পহনক যাজননহতক স্বাদথেয 

জনয অফায তাদকআ গ্রণ কদয ছনয়া দফ। দরা চুহিয নদেভায় াভা ছনতৃদত্বয এআ হেয় ংগ্রণ কযা দে হিভা হফে, 

হফদলবাদফ অদভহযকা এখন এহিদক একহি ন্ত্রাী ংগঠন হদদফআ হফদফচনা কদয থাদক! তায অদযকহি প্রকৃষ্ট উদাযণ দরা; 

ম্প্রহত ট্রাম্প দখরকৃত হপহরহস্তন হযদেন ছদল স্পষ্ট কদযআ ফদরদে: াভা একহি ন্ত্রাী ংগঠন।  

এতহকেুয দয াভা ছনতৃত্ব দাহফ কদয থাদক ছম, এ ধযদণয িভতায নদেভায় ন্তবুেি য়া এফং ‘ভগ্র হপহরহস্তন’ ছচতনা 

ধাযণ কযায ভাদে ছকান িন্দ্ব ছনআ। ুফানাল্লা! হকবাদফ হপহরহস্তদনয হফদেুতা গাদ্দায প্রান কতৃেদিয বফধতায স্বীকৃহত দান 

কযা  ‘ভগ্র হপহরস্তীন’ ছচতনা রারন কযা দুহি হফলয় একহত্রত য়া ম্ভফ দত াদয?! হকবাদফ ছফহযবাগ হপহরহস্তদনয দাফী 

হযতযাদগয হবহিয উয প্রহতহষ্ঠত  আযাদয়র যাদষ্ট্রয বফধতা দাদনয স্বীকাদযাহিয উয হবহি কদয প্রহতহষ্ঠত োয় ংগ্রণ  

‘ভগ্র হপহরস্তীন’ ছচতনা ধাযণ এ দুআ এয ভাদে একহত্রত য়া ম্ভফ দত াদয?! 

াভা ছনতৃত্ব ভূরত: এআ হফলদয় দুহি হফযীতভুখী নীহতদত কাজ কদয থাদক। প্রথভতঃ ভুহরভ উম্মায াভদন, ভুজাহদীদনয 

াভদন, িীনদাযদদয  হপহরহস্তদনয অত্মভমোদাদফাদধয াভদন এফং ভগ্র আরাভী ছদগুহরয াভদন হনদজদদয নীহতয ছিদত্র তাযা 

ফদর থাদক ছম, অভযা দরা চুহিয হফদযাধী। হিতীয়তঃ হপহরহস্তদনয হফদেুতাদদয াভদন, গাদ্দাযদদয  হিভাদদয াভদন 

হনদজদদয নীহতয ছিদত্র তাযা ফদর থাদক ছম, অভযা দরা চুহিদত ংগ্রণকাযী।  

তাআ াম্প্রহতককাদর প্রকাহত াভা ছনতৃদত্বয নহথহি এআ হফলদয় ুস্পষ্ট বফযীতয হফদযভান থাকািা হফহিত য়ায ভত হকেু নয়। 

এআ নহথয একুতভ নুদচ্ছদদ উদল্লখ কযা য় ছম, দরা চুহি এফং তা ছথদক উদু্ভত কর হকেু প্রতযাখযান কযা দয়দে। হকন্তু 

একহত্রতভ নুদচ্ছদদ উদল্লখ কযা য় ছম, হপহরহস্তহন প্রাদনয জনয অফযক দরা: হপহরহস্তহন জনগদণয ছফা কযা এফং তায 

হনযািা, হধকায এফং জাতীয় প্রকল্প যিা কযায ছিদত্র বূহভকা যাখা। 

াভা ছনতৃত্ব দাহফ কদয ছম, তাযা দরা কতৃেদত্ব ংগ্রদণয িাযা হকেুআ োে ছদয়হন। হকন্তু অর ফাস্তফতা দচ্ছ: তাযা দনক 

হকেুআ োে হদদয়দে। উদাাযণস্বরূ তাযা দরা চুহিয যাধদক বফধতা দান কদযদে। তাযা ছপ্রহদডন্ট  ভন্ত্রীদদয যাদধয 

ছিদত্র ংীদায এদজদন্ট হযণত দয়দে। তাোো হফোঘাতকতা ছমন একহি হনেক আজহতাদদয হফলদয় হযণত দয়দে। 

এভহনবাদফ হপহরহস্তদনয হফেুয় ছমন ছকফরভাত্র একহি ভতদবদদয হফলয় দয় দাাঁহেদয়দে। নুরূবাদফ তাদদযদক হযতযাগ কযা  

তাদদয প্রতাযণাগুদরা প্রকা কদয ছদয়ায হযফদতে তাদদয দঙ্গ যাজননহতক ংগ্রণ ছমন তাদদয ছভৌহরক হবহি দয় দাাঁহেদয়দে। 

অয তা এ দহরদরয হবহিদত কযদে ছম, তাদদয জনয ফাস্তফতায াদথ হভর ছযদখ াযষ্পাহযক অচযণ কযা অফযক। তাযা 

হপহরহস্তহন জনগণ  ভুজাহদীদনয ভাদে অত্মভেদণয হচন্তাধাযা নুপ্রদফদয থদক ুগভ কদযদে। 
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ীদ অভাদ আয়াহন  যানহতহ য. এয ভদয় ছম হফলয়হিদক হনহলদ্ধ  হফলয় ফদর হফদফচনা কযা ত, ছিাআ অজ ফুহদ্ধফৃহিক 

হফকা  প্রংহত হাদফ হযণত দয়দে। 

অহভ ভগ্র হফদেয ভুহরভ বাআদদয  হফদলকদয হপহরহস্তদনয জনগদণয াভদন ীদ (অভযা এভনআ ধাযণা যাহখ) অবু্দর 

অজীজ অয-যানহতহ য. এয নীহত হনদয় অদরাচনা কযদত চাআ। হমহন অত্মভেদণয দরা যাধদক প্রতযাখযান কদযদেন 

এফং তাদত ংগ্রণ কযদত স্বীকায কদযদেন। াাাহ তযন্ত গুরুত্বূণে একহি প্রফে হরদখদেন, মায হদযানাভ হের 

‚দখরদাহযদত্বয ধীদন িভতায়ন হক জাতীয় কৃহতত্ব নাহক দখরদাহযদত্বয কৃহতত্ব?‛ তাদত হতহন উদল্লখ কদযদেন: 

‚এিা ফায াভদন স্পষ্ট দয় ছগদে ছম, মখন ছকান দখরদায ছকান ছদদয উয তায কতৃেত্ব প্রহতষ্ঠা কযদত চায়, তখন ছ ফোদগ্র 

ছম হফলয়হি জেন কযদত চায়, তা দরা; নাগহযকদদয হফলয়গুহর হযচারনা কযায জনয একহি স্থানীয় কতৃেি খুাঁদজ ায়া। পদর 

দখরদাযদদয জনয প্রাদনয ছফাো ারকা দয় মায়। অয ছ ভদয়আ ছ দখরদাহযদত্বয স্বাথে ংযিণ কদয ছপদর। মা 

প্রকৃতদি জনগদণয দফোচ্চ জাতীয় স্বাদথেয াদথ অভূর ঙ্গহতূণে দয় থাদক। পরশ্রুহতদত তা দখরদাদযয ধীদন তহরদয় মায়। 

ন্ততদি এআ হফলদয় মা ফরা ছমদত াদয, তা দরা: হচদযআ এআ িভতায (দখরদাযদদয ধীদন িভতায়দনয) প্রথভ হবপ্রায় 

দফ; দখরদাহযদত্বয নুদভাদন ছদয়া, তায জনগদণয হফরুদদ্ধ হগদয় দখরদাযদক াাময-দমাহগতা কযা, দখরদাহযদত্বয হনযািা, 

হস্থহতীরতা, স্থাহয়ত্ব ংযিণ কযা। অয ছ এ ফ হকেুআ কযদফ; দখরদায কতৃেক তায িভতায হস্তত্ব হনহিত কযায হফহনভদয়।‛ 

ীদ অবু্দর অজীজ অয-যানহতহ য. ত্র প্রফদে অদযা উদল্লখ কদযদেন: 

‚তাআ অভযা এখাদন দখরদাহযদত্বয ধীদন  তায নুদভাদনেদভ ছম ছকান যকায প্রহতহষ্ঠত দফ তায ফাস্তফতা উরহি কযদত 

াহয। ছমভন: তায জনয দখরদায ছজনাদযর কতৃেক হনধোহযত তোফরী ূযণ কযা অফযক। অয এ তোফরী শুধুভাত্র এআ 

দখরদাদযয দিআ উকাযী ফদর প্রভাহণত দফ। অভযা হনদজযা হনদজদদয াদথ প্রতাযণা কযদত াহয না, তাআ অুন একিু হচন্তা 

কহয ছম, দখরদায তায স্বাদথেয হযফদতে তায েুয স্বাথেদক গ্রগাভী কযদত াদয? হনীহেত  দুফের জনদগাষ্ঠীয স্বাদথে দখরদায 

হনদজদদয স্বাথে হফজেন হদদফ এিা কল্পনা কহয না।‛ 

ীদ অবু্দর অজীজ অয-যানহতহ য. তায উদল্লহখত প্রফদে অদযা উদল্লখ কদযদেন: 

‚দখরদাযদদয ধীদন হপহরহস্তহন প্রান প্রহতহষ্ঠত য়ায এআ জেন িাযা হপহরহস্তন  হপহরহস্তদনয জনগদণয কতিুকু স্বাথে হজেত 

দয়দে?!!! মহদ ছখাদন ছকান হকেু হজেত দয় থাদক, তদফ হক তা দখরদাযদদয গুরুত্বূণে ছকৌরগত াপরয জেদনয াদথ 

তুরনাদমাগয?‛!!! (হনিয় না) 
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তঃয এআ ফদর তায ফিফয ছল কদযদেন ছম, হপহরহস্তহন জনগণ: ‚এআ ফিদফযয উয অস্থাীর ছম, দখরদাযদদয ধীদন 

িভতায়ন, তা ভূরত দখরদাযদদযআ জেন ফা াপরয, তা কখদনা জাতীয় জেন দত াদয না। এভনহক মহদ তায উদদ্দয হফশুদ্ধ 

য়।‛ 

ীদ অবু্দর অজীজ অয-যানহতহ য. এয আদন্তকাদরয য দনক ফৎয হতোন্ত দয় ছগদে, াাাহ ফস্থাভূ দনক 

হযফহতেত দয় ছগদে। দাাঁহোল্লা হফযীত হদদক উদে হগদয় হফযীদত হযণত দয়দে। াভাদয ছনতৃত্ব ছম ছকান কামেকাহযতা 

ছথদক দরায যাধ প্রতযাখযান কযায ছচষ্টা চারাদচ্ছ। ছল মেন্ত হফলয়হি এ মোদয় ছৌঁদেদে ছম, আভাআর াহনদয় দরা গযাং 

ছনতা ভাভুদ অব্বাদয াভদন অনুগদতযয থ হনদচ্ছন, তঃয াভা ছনতৃত্ব অন্তজোহতক অআদনয প্রহত তায শ্রদ্ধা ছঘালণা 

কদয এফং ভক্কা চুহিদত ভাভুদ অব্বাদক তায ি ছথদক অদরাচনা কযায নুদভাদন প্রদান কদয। থচ তা একআ প্ল্যািপদভে, 

াভাদয ছনতৃত্ব ভস্ত হপহরহস্তনদক ভুহি ছদয়ায প্রহতশ্রুহত ূযণ কযদত চায় এফং ছম ছকান প্রকায হফোদমাগযতা ছথদক 

আযাদয়দরয বফধতা দানদক স্বীকায কযদত চায়। পদর ১৯৬৭ াদরয ীভানায উয একহি যাষ্ট্র প্রহতষ্ঠায স্বীকৃহত ছঘালণা কদযন 

এফং আযাদয়দরয হফরুদদ্ধ ছম ছকান ধযদণয হজাদদক তাদদয দুহি ভানজনক ধাযা হাদফ ীভাফদ্ধ কদযন। আযাদয়রদক যিা 

কযদফ এভন অন্তজোহতক অআন নুাদয এফং হপহরহস্তদনয হফদেতা গাদ্দাদযয াদথ জাতীয় ঐকযভতয প্রহতষ্ঠায হবহিদত তা কযা 

দফ। 

অভায ফিফয ছল কযায অদগ খাহরদ হভাদরয একহি উদৃ্ধহত উদল্লখ কযদত চাআ। হতহন ফদরহেদরন: অহভ অা কহয হপহরহস্তদনয 

হযণহতয ফযাাদয প্রদতযক হ ত ফযহিভাত্রআ তকেফাণী েহেদয় হদদফন। মখন হতহন ছম ছকান হনফোচদনয পরাপরদকআ অকদোঁ 

ধযায উয ছজাে হদদয়দেন। এআ ফিফযহি ভূরগতবাদফআ আরাভী যীয়দতয াদথ িন্দ্বূণে। উযন্তু তা অভাদদয ভদন কহযদয় ছদয়, 

মা ২০০৮ াদর কািোয ফদরহেদরন, াভা তাদক ফদরহের ছম; তাযা মহদ হপহরহস্তহন জনগদণয গণদবাদিয িাযা একহি াহন্ত চুহিদত 

ছৌঁোদত িভ য়, তাদর আযাআরদক াহন্তয াদথ থাকায ফযাাদয স্বীকাদযাহি হদদফ। 

ুতযাং হপহরহস্তন  হফদেয কর ভুহরভ বাআদয়যা অভায! 

হপহরহস্তন াভা ছনতৃদত্বয ফা দরা কতৃেদিয ভাহরকানাধীন ছকান ম্পহি নয়। ফযং তা আরাদভয বূহভ, মা কাদপযযা জফযদখর 

কদয ছযদখদে। পরশ্রুহতদত কর ভুহরদভয উয তাদক ভুি কযা পযদম অআন। এভনহক মহদ এদিদত্র াজাদযা গণদবাি ফা ভগ্র 

হফে তায হফদযাহধতা কদয তফু। 
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ুতযাং হপহরহস্তন  হফদেয কর ভুহরভ বাআদয়যা অভায! 

হনিয় হপহরহস্তন কর ভুহরদভয হনকি অভানতস্বরূ। ভুরভানদদয বফধ হধকায এআ ভস্ত ছখর-তাভাা, ের-চাতুহয  

তারদগার াকাদনায িাযা ংযহিত দফ না। তাোো তাদদয ভদধয ছকউআ হপহরহস্তদনয হফদেতা, ধভেহনযদি গাদ্দাযদদযদক বফধতা 

ছদয় না। 

ছ ভুহরভ উম্মা!  

অজ এহি ূফে তুহকেস্তান ছথদক অিরাহন্টক ভাাগয মেন্ত এফং কদকীয় হখয ছথদক ভধয অহিকা মেন্ত একআ অেভদণয 

অতায় দে। এআ েুদডায চীনা াপাবীদদয অেভদণয ভুদখাভুখী য়ায জনয উম্মায একহত্রত য়া োো নয ছকান উায় 

ছনআ। াাাহ কুযঅন-াদীদয হিা অাঁকদে ধযায ছকান হফকল্প ছনআ। ছমভন ভান অল্লা তা‘অরা হফত্র কুযঅদন আযাদ 

কদযন- 

َْ أَْيَداَمُكْم﴾  .﴿يَا أَي َُّها الىِذيَن آَمُنوا ِإن تَنُصُروا الُىَه يَنُصرُْكْم َويُ ثَبِّ

নুফাদ: ‚ছ ভু‘হভনগণ! মহদ ছতাভযা অল্লাদক াাময কয, অল্লা ছতাভাদদযদক াাময কযদফন এফং ছতাভাদদয ফস্থান দৃঢ় 

কযদফন।‛ (ূযা ভুাম্মাদ-৭) 

رَُكْم ُُثى ال َيُكونُوا أَْمثَاَلُكْم﴾.  ﴿َوِإن تَ تَ َولىْوا َيْسَتْبِدْل يَ ْوًما َغي ْ

নুফাদ: ‚মহদ ছতাভযা হফভুখ , হতহন নয জাহতদক ছতাভাদদয স্থরফতেী কযদফন; তাযা ছতাভাদদয ভত দফ না।‛ (ূযা ভুাম্মাদ-

৩৮) 

উদল্লহখত অয়াতিদয়য উয অভর কযদতআ ভান অল্লা তা‘অরায তাহপদক ছতাভাদদয ভুজাহদ বাআদয়যা অদভহযকায উয 

তাদদয আহতাদয বয় যতভ অেভণ কদযদেন। (এ ফআ অল্লা তা‘অরায নুগ্রদ ম্ভফ দয়দে) তাোো মাভানায ভুজাহদ্দদ 

ভুজাহদ াআখ উাভা হফন রাদদন য. ছঘালণা কদযন: অদভহযকা কখদনা হনযািায স্বপ্ন ছদখদত াযদফ না, মতিণ না অভযা 

হপহরহস্তদন  কর ভুহরভ বূহভদত ফাস্তদফআ াহন্তদত ফফা কযদত াযফ। 

এআ রিয হনহিত কযদত এফং এহিদক ভথেন কযায জনয ীদ ডা. অফদুর অজীজ যানহতহ য. ‚ছকন অভযা অদভহযকাদক 

ফদযাধ কযফ না?‛ এআ হদযানাদভ একহি প্রফে হরদখন। ছআ প্রফদেয শুরুদত হতহন হরদখন: 
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‚এিা অভাদদয প্রবুয নযায়হফচায, মা হতহন অভাদদয জনয ুস্পষ্টরূদ ফণেনা কদযদেন; তা দরা-অভাদদয েযা অভাদদয াদথ 

ছমরূ অচযণ কযদফ, অভযা তাদদয াদথ ছরূ অচযণ কযফ। ছমভনহি হফত্র কুযঅদন ফহণেত দয়দে- 

 ﴿فمن اعتدى عُيكم فاعتدوا عُيه مبثل ما اعتدى عُيكم ﴾.

নুফাদ: ‚ুতযাং ছম ছকউ ছতাভাদদযদক অেভণ কযদফ, ছতাভযা তাদক নুরূ অেভণ কযদফ।‛ (ূযা ফাকাযা-১৯৪) 

তঃয াআখ ফদযাদধয প্রকাযদবদ ফণেনা কদযন। মা িাযা অভযা অদভহযকানদদয হফরুদদ্ধ ফদযাধ অদযা কযদত াহয। 

উদাাযণস্বরু: থেননহতক ফদযাধ, বীহতয ফদযাধ  গণভাধযদভয ফদযাধ এফং মেিন ফদযাধ প্রবৃহত।  

মখন অদভহযকা হপহরহস্তন, অপগাহনস্তান, আযাক, হপহরাআন, হান, কাশ্মীয  নযানয ছদদ কখন যাহয াভরা কদয অফায 

কখন অভাদদয েুদদযদক াাময-দমাহগতায ভাধযদভ অভাদদয হনযািা ছকদে হনদয়দে, ছমন তায িয ছথদক অভাদদযদক 

অেভণ কদয। এভন ভয় াআখ ‘বীহতয ফদযাদধয ফযাখযায় ফদরনঃ 

‚অদভহযকাদক বীহত প্রদেন কদয তাদদয এ েুতায ভুহচত জফাফ ছদয়া অভাদদয দাহয়ত্ব। ুতযাং, মাযা অভাদদয হনযািা 

ছকদে হনদয়দে তাদদযদক হনযাদদ ছেদে ছদয়া অভাদদয জনয জাদয়ম দফ না। ভুহরভ যাষ্ট্রভুদয ফখাদনআ অদভহযকা প্রদফ 

কদযদে ছকফর েুতা হনদয়। ম্প্রহত তাযাআ ছতা অভাদদয উয তাদদয হনকৃষ্ট ভানহকতা ছথদক উদূ্ভত গণহফধ্বংী দেয যীিা 

চাহরদয়দে। তাযাআ অভাদদয মুফকদদযদক খতভ কদয ছদয়ায উদদ্দদয তাদদয নুগত াকদদযদক ছরহরদয় হদদত উস্কাহন হদদয়দে। 

তাযাআ খাদয গ্রা কযদত ভুরভানদদয াদথ  মুদ্ধ কযদে। তাযাআ ছতা ভুরভানদদয ম্পদ রুি কদযদে। তাযাআ ভুরভানদদযদক 

হফহবন্নবাদফ ভাহনত কদয চদরদে, এভনহক তা ছিহরহবদনয দোয় কদয চদরদে। ছমভনহি গুয়ান্তানাদভা কাযাগাদয কযা 

দয়হের। অয ফতেভাদন আযাদক চরদে। ভুরভানদদয উয অদভহযকানদদয েুতায ফণেনা ছল ফায নয়। 

এিা ছফাোয জনয অদভহযকানদদয এ ফিফযআ মদথষ্ট ছম, ‚প্রদতযক ভুহরভআ ন্ত্রাী, তাআ হফদেয প্রহতহি স্থাদন তাদদয ছখাাঁজ কযদত 

দফ‛। 

ুতযাং ছকন অভযা তাদদয হেু রাগদফা না? ছমভহনবাদফ তাযা অভাদদয হেু ছরদগদে। ছকন অভযা তাদদযদক বীহত প্রদেন কযফ 

না? ছমভহনবাদফ তাযা অভাদদযদক বীহত প্রদেন কযদে। অভযা তা কযায হধকায যাহখ বফ হক। এিা হক অভাদদয বফধ হধকায 

নয় ছম অভযা অভাদদয ছদগুদরাদক ছফাভা হাদফ বতহয কযদফা?  
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তাোো অভযা এভন গণহফধংী দেয প্রদয়াজনীয়তা নুবফ কহয মা হদদয় তাযা অভাদদয হশু-ফাচ্চাদদযদক তযা কদয থাদক। 

মতিণ না এআ তযাকাযীযা ভদন কদয ছম, অভাদদয হনযািা ফযহতত তাযা কখদনা হনযািায স্বাদ ছবাগ কযদত াযদফ না‛। 

াআখ য. এয কথা এখাদন ছল দয়দে। 

ুতযাং হপহরহস্তন  হফে ভুহরভ বাআদয়যা অভায! 

অহভ অনাদদযদক উিুদ্ধ কযহে এফং অনাদদয হনকি পহযয়াদ জানাহচ্ছ ছম, মাযা অনাদদযদক হপহরহস্তহন যাষ্ট্র প্রহতষ্ঠায জনয 

অহ্বান কদয থাদক, তাদদয ফযাাদয তকে থাকদফন। কাযণ, তা অন্তজোহতক অআদনয দঙ্গ ঙ্গহত ছযদখ কযা দফ, ছম অআন 

আযাদয়রদক যিা কযদফ। াাাহ তা হপহরহস্তদনয হফদেুতা গাদ্দাদযয াদথ জাতীয় ঐকযভত প্রহতষ্ঠায হবহিদত কযা দফ। 

হপহরহস্তন  হফদেয ভুহরভ বাআদয়যা অভায! 

হপহরহস্তদনয হফদেুতা গাদ্দাযদদযদক অভাদদয ফয়কি কযদত দফ। অভযা তাদদযদক বফধতায স্বীকাদযাহি হদদফা না। হনিয় ভাভুদ 

অব্বা গাদ্দায, হফোঘাতক, হপহরহস্তন হফদেুতা এফং আযাআহর ছগাদয়দা হফবাদগয ছফক। মহদ াভা ছনতৃত্ব তাদক বাআ  

ছপ্রহদডন্ট ফদর অখযাহয়ত কদয থাদক। 

অহভ হক অনাদদয হনকি ছৌঁহেদয়হে?  

ছ অল্লা! অহন ািী থাকুন। 

 

وسُم. والسالم عُيكم وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصُى اهلل  عُى سيدنا حممد وآله وصحبه 

 ورمحة اهلل وبركاته.

 




